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Abstrak 

Kesalahan refraksi adalah kondisi di mana cahaya yang diterima oleh mata tidak terfokus 

pada retina, sehingga menghasilkan gambar yang kabur di retina. penyebab kasus kehilangan indera 

penglihatan sebagian besar atau 39% akibat katarak. Faktor penyebab cukup besar, sekitar 18%, dan 

diketahui persentasenya cenderung meningkat disebabkan amblyopia, (Handayani, 2018). 

Angka gangguan penglihatan meningkat tajam. Sebanyak 4% dari data Unicef dialami 1,4 

juta anak, sekitar 1 juta di Asia dan 400 ribu anak di Afrika. sebanyak 0,3% terjadi pada usia 0-15 

tahun dan 1% di antaranya terdeteksi di negara-negara berkembang. WHO menyatakan 500 anak 

buta tiap tahun atau 1 di antara 1.000 anak mengalami kebutaan per menit. Angka kebutaan di 

Indonesia 3% dan sebanyak 81% karena katarak (Depkes, 2018). 

Sekitar 3-6% anak di bawah usia 16 tahun mengalami amblyopia. Hasil pengobatan bisa 

sangat baik bila dilakukan sebelum anak berusia 5 atau 6 tahun. Tapi penelitian terbaru menunjukkan 

anak yang lebih tua tetap bisa pulih dari masalah penglihatan ini. 

 

Kata Kunci:Pemeriksaan Hirschberg Pada Penderita Ambliopya 

 

PENDAHULUAN 

Potensi kehilangan kemampuan indera 

penglihatan masih menjadi ancaman bagi 

masyarakat dunia. Organisasi Kesehatan Dunia 

(World Health Organisation/ WHO) 

melaporkan adanya 45 juta kasus kebutaan di 

seluruh dunia pada 2017, sekitar 15 juta di 

antaranya berasal dari wilayah Asia Tenggara. 

Dalam laporan WHO itu, terselip data yang 

mengkhawatirkan karena dari jumlah kasus 

tersebut sebanyak 19 juta orang anak berusia di 

bawah 15 tahun rusak indera penglihatan 

(Handayani, 2018). 

Kesalahan refraksi adalah kondisi di 

mana cahaya yang diterima oleh mata tidak 

terfokus pada retina, sehingga menghasilkan 

gambar yang kabur di retina. penyebab kasus 

kehilangan indera penglihatan sebagian besar 

atau 39% akibat katarak. Faktor penyebab 

cukup besar, sekitar 18%, dan diketahui 

persentasenya cenderung meningkat 

disebabkan amblyopia, (Handayani, 2018). 

Angka gangguan penglihatan 

meningkat tajam. Sebanyak 4% dari data 

Unicef dialami 1,4 juta anak, sekitar 1 juta di 

Asia dan 400 ribu anak di Afrika. sebanyak 

0,3% terjadi pada usia 0-15 tahun dan 1% di 

antaranya terdeteksi di negara-negara 

berkembang. WHO menyatakan 500 anak buta 

tiap tahun atau 1 di antara 1.000 anak 

mengalami kebutaan per menit. Angka 

kebutaan di Indonesia 3% dan sebanyak 81% 

karena katarak (Depkes, 2018). 

Sekitar 3-6% anak di bawah usia 16 

tahun mengalami amblyopia. Hasil pengobatan 

bisa sangat baik bila dilakukan sebelum anak 

berusia 5 atau 6 tahun. Tapi penelitian terbaru 

menunjukkan anak yang lebih tua tetap bisa 

pulih dari masalah penglihatan ini. 

Jika diabaikan, amblyopia bisa 

menyebabkan kehilangan penglihatan secara 

permanen (Ismawati, 2019). 

Amblyopia adalah salah satu jenis 

gangguan penglihatan. Dalam bahasa awam, 

amblyopia disebut mata malas. Amblyopia 

disebabkan oleh kerja otot mata dan saraf otak 

yang tidak bekerja sama dengan baik. Anak-

anak yang punya mata malas akan mengalami 

penglihatan yang baik di sisi mata yang 

normal, sementara mata yang “malas” akan 

melihat buram (dr.Tania, 2018). 

Adanya mata malas pada anak akan 

menyebabkan kualitas atau fokus penglihatan 

yang dihasilkan oleh kedua belah mata 

berbeda. Efeknya, otak hanya akan 

menerjemahkan penglihatan dari mata yang 
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baik dan mengabaikan penglihatan dari mata 

yang mengalami gangguan (mata malas). Jika 

tidak ditangani dengan baik, mata yang malas 

dapat mengalami kebutaan. Mata malas 

umumnya terjadi sejak lahir hingga usia 7 

tahun. Pada beberapa kasus yang langka, 

penyakit ini dapat menyerang kedua belah 

mata (dr. Mariati, 2018). 

Hal-hal yang menganggu penglihatan 

setelah kelahiran hingga usia 8 tahun adalah 

salah satu penyebab mata malas. Amblyopia 

biasanya menyerang satu mata saja. Namun 

jika kedua mata juga terkena amblyopia, 

kondisi tersebut tentu mempengaruhi kinerja 

kedua mata. Meskipun kebanyakan amblyopia 

menyerang anak-anak, orang dewasa dulu yang 

gagal didiagnosis dan tidak diobati akan tetap 

menderita mata malas (Adnamazida, 2018). 

Kebanyakan anak yang mengalami 

mata malas tidak menyadari jika salah satu 

matanya mengalami masalah penglihatan, 

terutama anak-anak usia dini. Orang tua dapat 

memperkirakan anak mengalami mata malas 

atau tidak dengan memerhatikan gejala- gejala 

mata malas. Umumya anak akan mengeluh jika 

yang ditutupi adalah mata yang baik, dan tidak 

akan mengeluh jika yang ditutupi adalah mata 

yang malas (dr. Marianti, 2018). 

Dalam dunia kedokteran, dikenalkan 

berbagai macam tes pemeriksaan penunjang 

mata. Salah satunya yaitu tes HIRSCHBERG 

yang merupakan tes skrining yang digunakan 

untuk melihat misalignment dari ocular 

(strabismus) (Santiko, 2019). 

Tes mata Hirschberg tes ini dilakukan 

untuk mengetahui derajat kejulingan mata pada 

mata yang sudah terlihat juling dalam posisi 

normal. Pemeriksaan dilakukan dengan 

menggunakan senter kecil yang diarahkan ke 

mata setelah sebelumnya diminta untuk 

melihat benda tertentu di kejauhan 

(Agnestasia, 2019). 

 

Pengertian 

Dalam Jurnal Penelitian M.Rares 

(2013), mengemukakan bahwa Ambliopia 

berasal dari bahasa Yunani, amblyos, yang 

berarti tumpul atau pudar, dan opia yang 

berarti mata. Ambliopia adalah penurunan 

ketajaman penglihatan, walaupun sudah 

mendapatkan koreksi terbaik, dapat 

bersifat unilateral ataupun bilateral,yang 

tidak dapat dihubungkan langsung dengan 

kelainan struktural mata ataupun jarak 

penglihatan posterior.Am-bliopia disebut 

juga sebagai abnormalitas perkembangan 

visual akibat abnormalitas stimulasi visual. 

Menurut Depkes (2018), Mata malas 

yang dimaksud dalam istilah medis adalah 

amblyopia, yaitu suatu kondisi di mana 

otak lebih cenderung mengaktivasi salah 

satu mata saja. Biasanya, hal ini 

dikarenakan penglihatan mata yang satu 

lebih buruk dari pada mata yang lainnya. 

Amblyopia adalah salah satu jenis 

gangguan penglihatan. Dalam bahasa 

awam, amblyopia disebut mata malas 

(dr.Tania, 2018). Mata malas atau 

Amblyopia adalah pengurangan 

penglihatan karena tidak dikembangkan 

dengan normal ketika masih anak-anak. 

Jika dibiarkan, amblyopiaakan berlanjut 

hingga dewasa(Adnamazida, 2018). 

 

Klasifikasi dari ambliopya 

Ambliopia diklasifikasikan atas 

beberapa bagian sesuai dengan gangguan/ 

kelainan yang menjadi penyebabnya, yaitu: 

ambliopiastrabismik,anisometropia,ametr

opia, dan deprivisasi. 

 

Patofisiologi ambliopya 

Dalam jurnal penelitian M.Rares 

(2013), patofisiologi ambliopia 

memperlihatkan adanya kerusakan 

penglihatan sentral, sedangkan penglihatan 

perifer normal. Periode kritis sesuai 

dengan perkembangan sistem penglihatan 

yang kurang mendapatkan stimulasi, antara 

lain akibat strabismus atau kelainan 

refraksi yang bermakna. Untuk penglihatan 

yang baik dibutuhkan media refraksi yang 

harus jernih dan bayangan terfokus sama 

pada kedua mata. Bila bayangan kabur 

pada satu mata, atau bayangan tidak sama 

pada kedua mata, maka jarak penglihatan 

tidak dapat berkembang dengan baik, 

bahkan memburuk. Pada keadaan 

demikian, otakakan ‘mematikan’ mata 

yang tidak fokus danakan bergantung 

https://www.merdeka.com/gaya/16-cara-memanjangkan-bulu-mata-dengan-cepat-dalam-waktu-1-minggu-kln.html
https://www.merdeka.com/sehat/10-cara-membuat-anak-kembar-laki-laki-dan-perempuan-kln.html


 

 
Jurnal Ilmiah Binalita Sudama                      Volume 6 Nomor 1 Mei 2021 
ISSN: 2541-1039          E-ISSN: 2716-4527 

  
penglihatannya pada mata dominan untuk 

melihat. Stimulasi penglihatan merupakan 

hal yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan peng-lihatan. Penglihatan 

binokular normal terjadi sejak saat lahir, 

yaitu mulai dari masa bayi dan menjadi 

lengkap pada usia8-10 tahun. 

Hal-hal yang menganggu 

penglihatan setelah kelahiran hingga usia 8 

tahun adalah salah satu penyebab mata 

malas. Sebab otak mulai mengacuhkan apa 

yang dilihat mata 'malas' dan 

mengutamakan yang tampak oleh mata 

'baik' saja. Beberapa penyebab lain adalah 

juling, rabun jauh, rabun dekat, astigmatis, 

atau katarak anak-anak. Amblyopia 

biasanya menyerang satu mata saja. 

Namun jika kedua mata juga terkena 

amblyopia, kondisi tersebut tentu 

mempengaruhi kinerja keduamata. 

Meskipun kebanyakan amblyopia 

menyerang anak-anak, orang dewasa dulu 

yang gagal didiagnosis dan tidak diobati 

akan tetap menderita mata malas 

(Adnamazida, 2018). 

 

Gejala ambliopya 

Menurut dr.Marianti (2018), Anak-

anak jarang mengetahui bahwa mereka 

menderita gangguan penglihatan atau tidak 

bisa menjelaskannya, sehingga mata malas 

termasuk kondisi yang sulit dideteksi. 

Karena itu,orang tua sebaiknya 

mewaspadai gejala dan tanda klinis berikut 

ini: 

1. Mata yangterlihat tidak bekerja 

secara bersamaan. 

2. Salah satu mata sering bergerak 

kearah dalam atau luar (juling). 

3. Anak sulit memperkirakan jarak. 

4. Salah satu mata terlihat lebih sipit 

dibanding yang lain. 

5. Anak sering memiringkan kepala 

agar dapat melihat dengan lebih 

jelas. 

6. Kesulitan melihat benda 3 dimensi. 

7. Hasil tes penglihatan yang buruk. 

 

Diagnosis Ambliopya 

Menurut dr. Marianti (2018), 

kebanyakan anak yang mengalami mata 

malas tidak menyadari jika salah satu 

matanya mengalami masalah penglihatan, 

terutama anak-anak usia dini. Orangtua 

dapat memperkirakan apakah anak 

mengalami mata malas atau tidak dengan 

memerhatikan gejala-gejala mata malas 

yang telah disebutkan diatas. Orang tua 

juga dapat melakukan tes sederhana untuk 

memastikan apakah anaknya dicurigai 

menderita mata malas atau tidak, dengan 

menutup salah satu matanya secara 

bergiliran. Umumya anak akan mengeluh 

jika yang ditutupi adalah mata yang baik, 

dan tidak akan mengeluh jika yang ditutupi 

adalah matayang malas. Akan tetapi untuk 

memastikan apakah anak mengalami 

penyakit ini atau tidak, orangtua sangat 

disarankan memeriksakan anak ke dokter. 

Pada saat anak diperiksa, dokter akan 

melakukan pengecekan untuk memastikan 

kondisi mata dan penglihatan anak, yaitu 

bahwa: 

1. Kedua mata dapat melihat sama 

baiknya. 

2. Tidak ada yang menghalangi 

masuknya cahaya kebagian dalam 

mata. 

3. Kedua mata bergerak secara 

bersamaan dan selaras satu sama 

lain. 

Pemeriksaan mata dapat dilakukan secara 

rutin pada saat anak berusia 6 bulan, 3 

tahun, dan pada usia sekolah untuk 

memastikan perkembangan 

penglihatannya. Apabila pada saat 

pemeriksaan, dokter mencurigai 

anakmenderitamatamalas, 

makapengobatanakan mulai dilakukan. 

 

Penanganan Ambliopya 

Tingkat keparahan mata malas dan 

dampaknya pada penglihatan anak akan 

menentukan langkah pengobatan apa yang 

sesuai. Umumnya jika mata malas 

didiagnosis sedini mungkin, tingkat 

https://www.alodokter.com/mata-juling
https://www.alodokter.com/pemeriksaan-dan-konsultasi-mata
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keberhasilan sembuhnya cukup baik. 

Pengobatan yang dimulai pada saat usia 

anak diatas 6 tahun memiliki tingkat 

keberhasilan lebih rendah. 

Prinsip pengobatan mata malas ada 

dua, yaitu antara memaksa penggunaan 

mata yang malas untuk melihat, atau 

mengobati kondisi yang menyebabkan 

terjadinya penyakit ini. 

 

Konsep Tes HIRSCHBERG 

Pengertian 

Tes HIRSCHBERG yang merupakan 

tes skrining yang digunakan untuk melihat 

misalignment dari ocular (strabismus). 

Dilakukan dengan cara mata disinari dan 

diamati pantulan kornea (Santiko,2019). 

Menurut Depkes (2016), Observasi 

dari reflek cahaya kornea merupakan suatu 

penilaian objektif dari keadaan bola mata 

yang sejajar. Metode ini merupakan 

metode yang dapat dikerjakan dengan 

mudah untuk menilai posisi bola mata. 

 

Tujuan 

Tes mata Hischberg tes ini dilakukan 

untuk mengetahui derajat kejulingan mata 

pada mata yang sudah terlihat juling 

dalam posisi normal. Pemeriksaan 

dilakukan dengan menggunakan senter 

kecil yang diarahkan ke mata setelah 

sebelumnya diminta untuk melihat benda 

tertentu di kejauhan (Agnestasia,2019). 

 

Penata laksanaan Tes HIRSCHBERG 

Menurut Agnestasia (2018), pada 

keadaan normal, pantulan cahaya 

senterakan tepat berada di tengah-tengah 

pupil. Namun, pada orang dengan mata 

juling pantulan cahaya akan berada pada 

arah yang berlawanan dengan arah mata 

juling. Pergeseran pantulan cahaya dari 

tengah pupil ke titik pantulan cahaya yang 

baru akan diukur untuk mengetahui 

perkiraan dari derajat kejulingan. 

Menurut Depkes (2016), Pada 

pemeriksaan Hischberg test, Penderita 

duduk sejajar dan sama tinggi dengan 

pemeriksa. Penderita melihat cahaya senter 

pada jarak 30 - 40 cm didepannya, setinggi 

kedua mata penderita. Perhatikan refleks 

cahaya dari senter pada permukaan kornea 

penderita. 

a. Normal /ortho pantulan sinar 

tampak ditengah pupil pada kedua 

mata 

b. Deviasi 15 derajat Pantulan sinar 

tampak ditengah pupil pada mata 

yang fiksasi dan di pinggir pupil 

pada mata yang deviasi 

c. Deviasi 30 derajat Pantulan sinar 

tampak ditengah pupil pada mata 

yang fiksasi dan dipertengahan 

antara pupil dan limbus pada mata 

yang deviasi. 

d. Deviasi 45 derajat Pantulan sinar 

tampak ditengah pupil pada mata 

yang fiksasi dan di pinggir limbus 

pada mata yang deviasi. 

Menurut Kuswenda (2012), hasil 

dari tes HIRSCHBERG refleks cahaya 

pada permukaan kornea dapat terdiri dari: 

1. Masing-masing ditengah pupil 

yang disebut ortoforia 

2. Salah satu tidak ditengah pupil 

yang disebut heteroforia atau 

heterotropia 

 

Menurut Sutriningsih (2017) teknik 

pemeriksaan HIRSCHBERG: 

 

a) Minta kepada pasien untuk 

selalu memperhatikan titik/ 

lampu fiksasi 

b) Pemeriksa menempatkan 

dirinya didepan pasien 

sedemikian rupa, sehingga dapat 

menilai dengan baik kedudukan 

reflek cahaya pada kornea 

pasien. 

c) Perhatian pemeriksa ditijukan 

pada mata yang mengalami 

penyimpangan posisi bola mata. 

d) Nilai posisi reflek cahaya pada 

kornea mata yang berdeviasi/ 

menyimpang. 
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Menurut Santiko (2019), 

pemeriksaan Hirschberg test, dilakukan 

dengan cara mata disinari dan diamati 

pantulan kornea. Pada saat melakukan tes, 

refleks cahaya kedua mata dibandingkan. 

Pada orang normal, refleks tersebut akan 

simetris, berbeda pada orang strabismus. 

 

Penanganan HIRSCHBERG 

Menurut Astri (2016), Mata yang 

tampak lurus adalah mata yang digunakan 

untuk melakukan fiksasi. Hampir selalu, 

mata tersebut adalah mata yang memiliki 

penglihatan yang lebih baik atau kesalahan 

refraksi yang lebih rendah (atau keduanya). 

Apabila terdapat anisometropia, mungkin 

juga terdapat ambliopia. Apabila dalam 

waktu yang berlainan mata yang digunakan 

untuk fiksasi berbeda-beda, pasien 

dikatakan memperlihatkan fiksasi 

berselang seling spontan;dalam hal ini, 

penglihatan kedua mata mungkin sama 

atau hampir sama. Padasebagian kasus, 

preferensi mata ditentukan oleh arah 

pandangan.Misalnya, padaesotropia skala 

besar, terdapat kecenderungan pasien 

menggunakan mata kanansewaktu 

memandang ke kiri dan mata kiri untuk 

memandang ke kanan (fiksasi silang). 

Perlu ditekankan bahwa amblioplia harus 

diterapi secara penuh sebelum dilakukan 

tindakan bedah. Pada kesalahan refraksi 

hipertropik 3D atau lebih harus dicoba 

penggunaan kacamata untuk menentukan 

apakah penurunan akomodasi 

menimbulkan efek positif terhadap deviasi. 

Sebagai alternatif untuk penggunaan 

kacamata, dapat digunakan miotika. 

Tindakan bedah biasanya diindikasikan 

setelah terapi medis dan terapi ambliopia 

dilakukan. 

Banyak prosedur yang telah 

dianjurkan, tetapi 2 yang paling populer, 

yakni Hirschberg test. Mata disinari 

dengan senter reflex sinar pada permukaan 

kornea. Mata normal reflex kedua 

→→mata sama–sama ditengah pupil. 

Pasien disuruh melihat sumber 

cahaya pada jarak 33cm kemudian lihat 

pantulan cahaya pada kedua kornea mata. 

 

1. Bila letaknya ditengah berarti tidak 

ada deviasi 

2. Bila letaknya dipinggir pupil maka 

deviasinya 15º 

3. Bila letaknya dipertengahan antara 

pupil dan limbus maka deviasinya 

30º 

4. Bila letaknya dilimbus maka 

deviasinya 45 º. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif studi kasus. 

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

Pemeriksaan HIRSCHBERG pada Penderita 

Ambliopya di Kecamatan Medan Timur  

 

Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh 

responden yang berada di Kecamatan Medan 

Timur. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan yaitu 

dengan metode accidental sampling yang 

dilakukan dengan mengambil responden 

yang berkunjung ke Optik pada saat 

penelitian. 

 

Sampel 

 

LokasiPenelitian 

 Penelitian rencana dilaksanakan di Kecamatan 

Medan Timur dengan cara mengobservasi  dan 

membagikan  kuesioner kepada responden. 

  

Metode pengumpulan 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

metode kuesioner (angket) dan metode. 

 

Hasil Penelitian 

Secara pratikum ambliopya dapat diketahui juga pemeriksa telah melakukan segala tehnik 

pemeriksaan terhadap tajam penglihatan hingga menentukan jenis diagnosa namun pemeriksaan 

tidak dapat maksimal atau tidak dapat mencapai visus normalnya. 
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Dampak yang terjadi jika salah satu mata mengalami penyimpangan adalah: 

1. Posisi mata yang menyimpang sekian derajat disebut dengan juling atau dengan 

Strabismus 

2. Penglihatan juling akan berdampak pada penglihatan yang berganda atau berbayang 

3. Penglihatan berbayang atau berganda yang tidak ditangani dengan baik maka akan 

mengalami masalah tajam penglihatan yang disebut ambliopya 

4. Tidak semua pasien yang mengalami ambliopya akan mengalami juling, namun pada 

umumnya juling akan terjadi jika visus setelah koreksi maksimal lebih 6/21. 

Tabel 1 Dampak Hasil Pemeriksaan Hirschberg 

 

No Dampak 

 

Penglihatan 

Jumlah Keterangan hasil Hirschberg 

1 Ambliopya 27 orang Refleks pundus masih berada ditengah 

kornea,walau hanya pada salah satu mata 

2 Penglihatan berganda 5 orang Refleks cahaya tidak tepat pada kornea 

 

Dari tabel diatas didapat 27 orang yang menderita ambliopya dengan hasil pengamatan 

Hirschberg terdapat salah satu mata memiliki refleks cahaya yang tidak tepat dikornea, dan terdapat 

5 orang yang memang tidak tepat dikornea kedua matanya. 

 

Tabel 2 Hasil Test Hirschberg 

 

No Hasil Pemeriksaan Jumlah Visus Diagnosa Keterangan 

1 Pada kedua mata refleks 

cahaya berada ditengah 

pupil 

43 6/6 Emetropia Orthoforia 

12 <6/21 Ambliopya Orthoforia 

2 Salah satu mata refleks 

cahaya tidak tepat pada 

pupil 

10 ≥6/21 Ambliopya Heteroporia 

3 Kedua mata refleks 

cahaya tidak tepat di 

pupil 

5  Ambliopya Heteroporia 

 

Dari data diatas terdapat 43 orang 

kwalitas tajam penglihatan emetropia dengan 

visus maksimalnya 6/6 memiliki posisi mata 

yang normal atau tidak terdapat penyimpangan 

terhadap posisi matanya yang disebut 

orthoporia, selain itu terdapat juga 12 orang 

yang memang mengalami kelainan ambliopya 

pada tajam penglihatannya masih memiliki 

posisi mata yang normal atau tidak terdapat 

penyimpangan pada posisi matanya, atau 

refleks cahaya masih berada ditengah kornea. 

Selain itu data diatas didapat juga 

sebanyak 15 orang yang memiliki masalah 

tajam penglihatan ≥ 6/21 yang telah dikoreksi 

maksimal atau disebut dengan ambliopya 

memiliki refleks cahaya yang tidak tepat 

beradadi kornea diantaranya, 10 orang yang 

refleks cahaya tepat dikornea padasalah satu 

mata saja, sedangkan terdapat 5 orang yang 

memang refleks cahaya pada kedua matanya 

tidak tepat ditengah kornea. 

 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kesimpulan maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa 

Ambliopya adalah salah satu jenis gangguan 

penglihatan. Dalam bahasa awam, ambliopya 

disebut mata malas.Anak-anak yang punya 

mata malas akan mengalami penglihatan yang 

baik di sisi mata yang normal, sementara mata 

yang “malas” akan melihat buram. 

Observasi dari refleks cahaya kornea 

(Hirschberg) merupakan suatu penilaian 

objektif dari keadaan bola mata yang sejajar. 

Metode ini merupakan metode yang dapat 
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dikerjakan dengan mudah untuk menilai posisi 

bola mata. 

 

Saran 

• Responden 

Diharapkan kepada responden dan orang 

tua lebih dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang pentingnya 

memeriksakan mata anak kepada dokter 

mata jika mengalami gangguan pada 

ambliopya. 

• Petugas Kesehatan 

Diharapkan kepada petugas untuk dapat 

memberikan informasi dan penyuluhan 

kepada anak-anak dan orang tua tentang 

pentingnya mendeteksi secara dini pada 

kasus ambliopya. 

 

• Peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar 

lebih meningkatkan pengetahuan tentang 

metode penelitian dan menjadi tolak ukur 

untuk penelitian selanjutnya ke analitik. 

 

• Institusi Pendidikan 

Diharapkan bagi institusi pendidikan agar 

dapat menjadi bahan perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya khusus mahasiswi 

jurusan optik. 
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